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 ٔހ( އާއި ސުވާލުކުރެވުނެވެ:0331ޝެއިޚް ޙަމަދު ބްނު ޢަބްދުލް ޢަޒީޒް )އަވަހާރަވީ 

މުސްލިމުންގެ ތެރެއިން ޝިރުކުގެ ބިންތަކަށް ދަތުރުފަތުރުކޮށްހަދާ މީހާއާއިމެދު 
 ޝެއިޚްގެ ބަހަކީ ކޮބައިތޯއެވެ؟ އެފަދަ މީހަކަށް ޢަދާވާތްތެރިވެ ގުޅުންކަނޑާލަން ޖެހޭނެތޯއެވެ؟

އަށް ޙަމްދުހުއްޓެވެ. ޝިރުކުގެ ބިންތަކަށް ދަތުރުކުރާ މީހުން هللا ޖަވާބުދެއްވިއެވެ: 
ދެބަޔަކަށް ބެހެއެވެ. )ފުރަތަމަ ބަޔަކީ:( ުމޝްރިކުންގެ ރަށްތަކުގައި ޤާއިމްވެ ވަަޠނެއްކަމުގައި 

ހަދާ މީހުްނނެވެ. މިފަދަ މީހުން ދަްނނައެ، މުޝްރިކުންގެ ދީނުން އެތަންތަން 
މުްނނާިއ އެބައިމީުހން ކާަފރުކުރުމުން އެމީުހްނގެ ދީން ފާޅުނުުކރާނަމަ ބަރީއަވެގެންވު

ތަޢާލާގެ ިމބަސްފުޅުވަނީ އެފަދަ هللا އެމީހުންެގ ޙުކުމަީކ )އެމުޝްރިކުންގެ( ޙުުކމެވެ. ޢަދި 
 މީހުްނނާއިމެދުގައިއެވެ:

ُتمْ ِإنَّ الَِّذيَن تَ َوفَّاُىُم اْلَمََلِئَكُة ظَاِلِمي َأنْ ُفِسِهْم قَاُلوا ِفي} ٕ...{َم ُكن ْ
 

 ގައި،ޙާލުތަކަށް އަނިޔާވެރިވެގެން ތިބޭ ނަްފސުަހމަކަށަވަރުން އެއުރެންގެ މާނައީ: "
ތިޔަބައިމީހުްނ އުޅުނީ  .ން، އެއުރެންގެ މަުރ ހިއްޕަާވ މީހުްނނަށް ވިދާޅުވާެނތެވެމަލާއިކަތު

 ..."ކޮންގޮތެއްގައިހޭ؟

ޖަމާޢަތުގެ ތެޭރގައިހެއްޔެވެ؟ ނުވަތަ އެބަހީ: މުސްލިުމންެގ ސަފުތަކުގައި އެމީހުންގެ 
 މުޝްރިކުންގެ ސަފުތަކުގައި އެމީހުންގެ ޖަާމޢަތުގެ ތެރޭގައިހެއްޔެވެ؟

ٖ ...{قَاُلوا ُكنَّا ُمْسَتْضَعِفنَي ِف اْْلَْرضِ }...
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އެއުރެން ދަންނަވާނެތެވެ. ތިމަްނމެންވީ، ބިމުގައި ނިަކމެތިކަން ލިބިެގންީވ ...މާނައީ: "
 ..."ކަމުގައެވެބަޔަކު 

 ދެންފަހެ މަލާއިކަތުްނ އެމީހުން ރައްދުދެއްވާ ވިދާޅުވިއެވެ:

ٗ ...{َأََلْ َتُكْن َأْرُض اَّللَِّ َواِسَعًة فَ تُ َهاِجُروا ِفيَها}...
 

ެގ ިބްނ هللا  ކުރުމަށް ހިޖުރަތިޔަބައިމީހުން، އެ ިބުމގައި ...މާނައީ: "
 ..."ތަނަވަސްވެގެންނުޭވހޭ؟

ތަނަސްވެގެންވާ ިބމުގެ ުމރާދަކީ މަދީނާއެވެ. އަދި މަދީނާގައި އޭުރ އެދުވަސްވަރުގައި 
 ޔަހޫދީންގެ ިތން އަވަަށކާއި އަދި އިސްލާމްުނވާ ކާފަރުންވެސްވިއެވެ.

 އެކަލާނގެ ވަޙީކުރެއްިވއެވެ:

َوالنَِّساِء  ِإَّلَّ اْلُمْسَتْضَعِفنَي ِمَن الّرَِجالِ  .فَُأوَلِئَك َمْأَواُىْم َجَهنَُّم َوَساَءْت َمِصريًا }...
٘ ...{َواْلِوْلَدانِ 

 

ދުވަހުން( އެއުެރން ތިެބނިވި ަތނަީކ ނަރަކަޔެވެ. އެއީ، ޤިާޔމަތްފަެހ )މާނައީ: "
ނިކަމެިތ ފިރިހެނުންނާއި، އަންހެުނންނާއި، ކުޑަކުދިން . ނުބައިވެގެންވާ ިނިމދިޔުމެކެވެ

 ..."މެނުވީއެވެ

)ަބދުރު ހަނގުރާމައިަގއި އަދި ޞައްޙަކޮށް އައިސްފައިވާ ޚަބަރުގައިވަނީ: 
މުޝްރިކުންނާއި އެީކ ނިކުްތ މުސްިލމުްނ ޤަތުލުވުުމން( 'އަަހރުމެންގެ އަުޚްނ އަަހރުމެްނ 

 ތަޢާލާ މިާއޔަތް ބާވައިލެއްވިއެވެ.هللا އަމިއްލައަށް ޤަތުލުކޮްށފީމޭ' ޞަޙާބީްނ ބުނިިހނދު 
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މިވައްތަރުެގ  ނީވަ ގެ ބަސްފުޅުވެސް صىل اهلل عليه وسلمއަދި ނަބިއްޔާ 
 ހުްނނާއިމެދުގައިއެވެ:މީ

ُه ِمْثُلهُ » َك َوَسَكَن َمَعُه َفإِىَّ ٙ«َمْن َجاَمَع اْْلُْْشِ
 

އަދި އެބައިމީހުްނނާއި އެކީގަިއ ، މާނައީ: "މުޝްރިކުންނާއި އެކީ ަޖމަޢަވެ އެއްބައިވެ
 ދިރިއުޅެފިމީހަކު ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން އޭނާަވނީ އެބައިމީުހން ފަދައިންނެވެ."

 ރެއްވިއެވެ:އަދިވެސް ޙަދީޘްކު

ِكْيَ ٍم ُيِقوُم َبْْيَ َأْظُهِر اْلَأَىا َبِريٌء ِمْن ُكلِّ ُمْسلِ » ٚ«ْْشِ
 

މާނައީ: "މުޝްރިކުްނގެ ތެރޭގައި ޤާއިމްވެގެން ހުްނނަ ކޮްނމެ މުސްލިމެއްގެ ކިބަިއން 
 ތިމަންކަލޭގެފާުނ ބަީރއަވެގެންވަމެވެ."

 ިމބަސްފުޅުވެސްމެއެވެ:ގެ  صىل اهلل عليه وسلمއަދި ނަބިއްޔާ 

ِكْيَ )... تِي بِاْْلُْْشِ اَعُة َحتَّى َيْلَحَق َحيٌّ ِمْن ُأمَّ ٛ ...(َوََل َتُقوُم السَّ
 

މުޝްރިކުންނާިއ  ގެ ަބަޔކުތިމަންކަލޭގެފާނު އުއްމަތުެގ ޖަމާޢަތެއް...މާނައީ: "
 މިަޙދީޘެވެ." ..ގުޅިލާމެހިއްޖަުއމަށް ާދންދެން ޤިާޔމަތް ޤާއިމްނުވާހުއްޓެވެ.

ނޑާުލން ވާިޖބުެވގެންވެއެވެ.  ފަހެ މިފަދަ މީުހންނާިއ ޢަދާވާތްތެރިވެ ގުޅުން ކަ
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ވިޔަފާރިއަށްޓަކައި މުޝްރިކުންގެ ބިންތަަކށް ދަތުރުކޮށް، ދެން  ދެވަނަ ވައްތަރަކީ:
ވެ. މިފަދަ މީުހންވެްސ ތެރޭގައިވާ އޭނާެގ ރަށަށް އަްނަނ މީުހންނެ އެނބުރި މުްސލިުމްނގެ

 ރަކަށް ބެހެއެވެ:ދެވައްތަ

އެމުޝްރިކުންގެ އިމާމުންެގ ފަހަތުގައި ނަމާދުކުރުމުްނ އޭނާެގ )ފުރަތަމަ( ވައްތަރަކީ: 
ދީން ރައްކާތެރިކޮށް ދުރުވެގަނެ، އަދި އެމީހުްނ ކަތިލާތަކެތި ނުކައި، އަދި އެމީހުންނަްށ 

ނުެލނބި،  ދިާމލަށް ނާއިލޯބިކުރުމާއި މަުޑމައިިތރިކޮށް އެކުވެރިކޮށް ވާހަކަދެއްކުމުން އެީމުހން
އަދި އެމީހުން ކާަފރުކޮށް، އަދި އެމީހުންނާއި ސަާލމްނުކުާރ މީުހންނެވެ. ފަެހ މިފަދަ 
ނޑައިގެން ނުާވނެތެވެ. އެހެނީ ބައެްއ ޞަޙާީބންވަީނ  މީހުްނނާއި ޢަދާވާތްތެރިވެ އަދި ގުޅުންކަ

 .ވިޔަފާރިއަށްޓަކައި ވަންނަވާަފއެވެދަތުރުކުރައްވާ ޝިރުކުގެ ބިންތަކަށް 

މީހުންެގ( ގާތަށް ދަތުރުކޮްށ، އަދި އެމީުހންނީ )ޝިރުކުކުރާ  ދެވަނަ ވައްތަރަކީ:
އަދި ފަހަރުގައި މުސްިލުމންގެ މައްޗަށް ެއމީހުން -މުސްލިުމންކަމަްށ ޤަބޫލުކޮށް، 

މިފަދައިން ކަންތައްކުރާ މީހުންނެވެ. ަފހެ މިފަދަ މީހުްނނަްށވަނީ  -އިސްވެސްކޮށްފާނެތެވެ
 ޙުުކމެެވ:މިއާޔަތުގައިވާ 

َأَلَْ تَ َر ِإََل الَِّذيَن ُأوُتوا َنِصيًبا ِمَن اْلِكَتاِب يُ ْؤِمُنوَن ِِبْْلِْبِت َوالطَّاُغوِت َويَ ُقوُلوَن }
ٜ ...{ُأوَلِئَك الَِّذيَن َلَعنَ ُهُم اَّللَُّ . ِللَِّذيَن َكَفُروا َىُؤََّلِء َأْىَدى ِمَن الَِّذيَن آَمُنوا َسِبيًَل 

 

 ތެެރއިން ބައެއް އެއުރެްނނަށް ލިުބނު ީމހުން، ކަލޭގެފާނު ދެކެވަޑައެއް  ފޮތުގެމާނައީ: "
 ވެއެވެ. އަދި،ޠާޣޫތަށް އީމާން، )ކާހިނާއަށް، ސިޙްރަށާއި( ނަަވމުތޯއެވެ؟ އެއުރެން ބުދަށްނުގަން
މީހުްނނަްށވުރެން،  ވެގެްނ ތިބިއީމާންވި މީހުންނަްށ، އެއުރެން ބުނެތެވެ. ކާފަރު
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 އެއުރެންނަްށ ލަޢުނަތް هللا ަހަމ އެއުރެންނަކީ،  ތެދުމަގު ިލބުްނ ބޮޑެވެ.މިބައިމީުހންނަްށ 
 ..."ލައްވާފައިވާ މީހުްނެނވެ

އަދި އެމީުހންގެ ދިފާޢުގައި ޖަދަުލކުރާ ގިނަ ީމހުންގެ ، ޝިރުކުގެ އަހުލުވެރިްނ މޮޅުކޮށް
. ފަހެ މިފަދަ މީހުްނނާއި ޢަދާވާތްތެރިވެ ތެރޭގައި ކަންތައްވަނީ މިފަދައިންނެވެ

ނޑާުލން ާވިޖބުވެގެންވެއެވެ.ގު  ޅުންކަ

 ތަޢާލާ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ:هللا 

ََي َأي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ََّل تَ تَِّخُذوا اْليَ ُهوَد َوالنََّصاَرى َأْوِلَياَء بَ ْعُضُهْم َأْوِلَياُء بَ ْعٍض َوَمْن }
ُهمْ  ُْم ِمْنُكْم فَِإنَُّو ِمن ْ ٓٔ ...{يَ تَ َوَّلَّ

 

ންނާިއ، ަޔހޫދީވެއްޖެ މީސްތަކުންނޭވެ! ތިޔަބަިއމީހުން އީމާންއޭ މާނައީ: "
 އެުކވެރިން ކަމުގަިއ ނުބަލާށެވެ! އެއުރެްނގެ ތެރެއިން އެްއބަޔަކީ ނަޞާރާއިންނީ

އެކުވެރިން ކަމުގައި  އަނެއްބަޔެއްގެ އެކުެވރިންނެވެ. ތިޔަބަިއީމހުންގެ ތެރެއިްނ ެއއުރެން
 ..."އެއީ، އެއުރެންގެ ތެރެއިންވާ މީހެކެވެ  ރުން،ބަލައިފިމީހާ )ދަްނނާެށވެ!( ފަހެ، ހަމަކަށަވަ 

 އަދިވެސް ވަޙީކުރެއްވިއެވެ:

{ ُ َمْت ََّلُْم َأنْ ُفُسُهْم َأْن َسِخَط اَّللَّ ُهْم يَ تَ َولَّْوَن الَِّذيَن َكَفُروا لَِبْئَس َما َقدَّ تَ َرى َكِثريًا ِمن ْ
يُ ْؤِمُنوَن ِِبَّللَِّ َوالنَِّبِّ َوَما أُْنِزَل ِإَلْيِو َما اَّتََُّذوُىْم  َوَلْو َكانُوا. َعَلْيِهْم َوِف اْلَعَذاِب ُىْم َخاِلُدوَن 

ٔٔ ...{َأْوِلَياءَ 
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ވި މީހުންގެ އެކުވެރިކަން ލިބިގަންނާީތ ކާފަރުގިނަީމހުން  އޭގެތެރެއިންމާނައީ: "
 ތައް، އެއުރެންނަށްޓަކައި،ނަފްސު ދެކެވަަޑއިގަންނަވާނޫއެވެ. އެއުރެންގެ  ކަލޭގެފާނު

ކޯފާލެއްވުމެވެ. އަދި  އެއުރެންގެ ަމއްޗަށްهللا  ކަންތަކުގެ ނުބައިކަމާއެވެ! ެއއީމަތިކުޅަ ކުރި
އަށާއި،  هللا އެއުރެން ކަމުގައިވުެމވެ. ގެ ތެރޭގައި ދެމިތިބޭޭނ ބަޔަކުޢަޛާބުއެއުރެންނީ 

 ންނީ،ކާފަރުވާ ކަމުގައިވީނަމަ، އެއީމާން ފޮތަށް ނަބިއްޔާއަށާއި، އެކަލޭގެފާނަށް ބާވައިލެއްވި
 ...."ނުހިފީހެވެ އެކުވެރިން ކަމުގައެއް

 އަދިވެސް ވަޙީކުރެއްވިއެވެ:

ٕٔ ...{ََّل ََتُِد قَ ْوًما يُ ْؤِمُنوَن ِِبَّللَِّ َواْليَ ْوِم اْْلِخِر يُ َوادُّوَن َمْن َحادَّ اَّللََّ َوَرُسوَلوُ }
 

 އާއި، އެކަލާނގެهللا  ވާ މީުހންނީ،އަށާިއ އާޚިރަތްދުވަހަށް އީމާން"هللا މާނައީ: 
 ..."ނުދެކޭނޫއެވެ އަށް ދެކޮޅުވެރިވާ މީުހންނަށް ލޯބިކުރާ ބަޔަކުކަމުގައިވާތީ ިތބާރަސޫލާ

މީސްތަކުންގެ ތެރޭގައި މިވައްތަރުގެ މީހުންެގ ގިނަކަމާއެވެ. ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން މިފަދަ 
އެވެ. ދެންފަހެ އޭނާއަށް ދެްއވެމީހުންެގ ހިތްތަކުގަިއ ސިއްކަ ޖެއްސެުވމުން ޢުޤޫބާތް 

ނޭނގޭހުްއޓެވެ. އަދި ނުބައިކަމަކަށް އިންކާރުނުކުާރހުއްޓެވެ. އަދި ކިއެއްތަ،  ހެޔޮކަމެއް
ތަޢާލާ ެއބަޔަކާއިމެދުގައި މިެހން ވަޙީކުރެއްވި ުމނާފިޤުްނ هللا ތިބާއަށް އޭނާ ފެްނނާނީ 

 ފަދައިންނެވެ:

َهْوَن َعِن اْلُمَناِفُقوَن َواْلُمَناِفَقاُت بَ ْعُضُهْم ِمْن بَ ْعٍض َيَُْمُروَن ِِبْلُمْنَكِر وَ } يَ ن ْ
ٖٔ ...{اْلَمْعُروفِ 
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އަްނހެުންނނީ، އޭގެ އެއްބަަޔކު  މުނާފިޤުރިހެނުްނނާއި، މުނާފިުޤ ފިމާނައީ: "
 ކުރެތެވެ. އަދި  އަމުރުތެރެިއންވާ ބަޔެކެވެ. އެުއރެން ނުބައިކަންތަކަްށ  އަނެއްބަޔެއްގެ

 ..."އެއުރެން ހެޔޮކަންތައް ނަހީކުރެތެވެ

ސުންނަތާއިމެދުގައި ވިސްނާ ފިކުރުކޮށްފި މީހަކަށް އެަކންަތއް އަދި ޤުރްއާނާއި 
އެނގޭހުއްޓެވެ. އަދި މީސްތަކުްނގެ ތެެރއިން ިގނަ މީުހްނ ބާިޠލުގެ ައހުލުެވރިންނާއި 
ތަޢައްޞުބުވަނީ ދުނިޔަވީ ފައިދާއަކަށް ނުވަތަ ވެރިކަމަށްޓަކައި ނުވަތަ 

 ޙަދީޘްކުަރއްވާފައިވެއެވެ: ه وسلمصىل اهلل علي. ނަބިއްޔާ ގާތްތިމާގެކަމަށްޓަކައިއެވެ

 َعََل اْلَاِل »
ِ
َما ِذْئَباِن َجاِئَعاِن ُأْرِسََل يِف َغنٍَم بَِيْفَسَد ََلَا ِمْن ِحْرِص اَْلْرء

ِف لِِدينِهِ  َ ٗٔ«َوالْشَّ
 

ފަސާދަ،  މާނައީ: "މުދަލާއި ޝަރަފަށް ދަހިވެތިވުމުގެ ސަބަބުން މީާހގެ ދީނަށްއޮތް
ނޑުހައިވެފައިވާ ދެމިނިކާކުއްތާ  ތެރެއަށް ދޫކޮށްލުމުްނ ަފސާދަކުރާ  ބަަކރިތަކެއްގެބަ

 މިންވަރަށްވުރެ ބޮޑުެވގެންނުވެއެވެ."

އަދި ފިޤުހުވެރިޔަކީ )ދުނިޔޭގައި( ކަންތައް ިހނގަުމްނ އަންނަގޮތުެގ މައްޗަށް 
ަނއްޞުތަކާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ  ޤުރްއާނާއި ސުންނަުތގެ ނައްޞުތައް ފައްާތމީހާއެވެ. އެގޮތުން 

މީސްތަކުން ފަރިވެފައިވާ ޢާދަކާދަ  މަތިން އޭނާ އެބަިއީމހުންނާިއމެދުގައި ޙުކުމްކުރެއެވެ. އަދި
ފައިދާތައް ކުރިއަށްނެރެ، ނުވަތަ އެމީހުްނ  ވަތަ އޭނާގެ ައމިއްލަ ނަފްސުގެ ނު

ން އެމީހުްނ ެގ ދީނުގައި އެމީުހންނަށް ދޫދީގެهللا ގެއްލުންދީފާނޭކަމަްށ ބިރުން 
ހިތްރުއްސައިގެން ޫނޅޭނެތެވެ. އެފަދައިން ހަދައިފިނަމަ ހަލާުކވެގެންވާ މީސްތަކުްނނާއިއެކީ 
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واهلل املستعان. وعليه اتلالكن ووو حسبنا ونعم الوكيل. وصىل اهلل ىلع އޭނާ ހަލާކުާވހުއްޓެވެ. 
 خاتم انلبيني وإنام املرسلني حمهد وآهل وصحبه وسلم.

ރަށްތަކުން ހިޖުރަކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން އެކަލޭގެފާނާއި  އަދި މުޝްރިކުންގެ 
 ސުވާލުކުރެވުނެވެ.

މުޝްރިކުންގެ ބިންތަކުން އިސްލާމްކަމުގެ ބިންތަކަށް ހިޖުރަކުރުީމ  ޖަވާބުދެއްވިއެވެ:
 ޤުރްއާނާއި ސުންނަތުގެ ނައްޞުން އަދި އުއްމަތުގެ އިޖްމާޢުްނ ފަރުޟުވެގެންވާ ވާޖިބެކެވެ.

ތަޢާލާވަނީ އެކަލާނގެ ރަސޫލާއާއި هللا އަދި ރޯދައާއި ޙައްޖު ފަރުޟުކުރެއްވުމުގެ ކުރިން، 
އެކަލޭގެފާނުގެ ޞަޙާބީންގެ މައްޗަށް ހިުޖރަކުރެއްވުން ފަރުޟުކުރައްވާފައެވެ. އެއީ ދީނުެގ 

 އަޞްލުތަކާއި ފަރުޢުތަކުގައި ބަޔާންވެެގންވާ ފަދައިންނެވެ.

ބަޔަކު )ހިޖުރަނުކޮށް( ިބމަށް ބުރަޖެހި، އަދި  އަދި އިސްލާމްވީ މީސްތަކުންކުރެ
ބަދުރުހަނގުރާމައިގެ ދުވަހު ޤުރައިޝުންނާއިއެކީ އެމީހުން ނެުރނުހިނދު، އަދި އެީމހުންގެ 
ތެރެއިން ޤަތުލުވީ ބަޔަކު ޤަތުލުވީިހނދު ޞަޙާބީން އެކަމާިއ ހިތާމަކުރެއްވިއެވެ. އަދި 

ައމިއްލައަްށ ޤަތުލުކޮށްފީމޭ' ެއހިނދު  އަހަރުމެންެގ އަޚުްނ އަަހރުމެންވިދާޅުވިއެވެ: '
 ތަޢާލާ މިއާޔަތް ާބވައިލެއްވިއެވެ:هللا އެމީހުްނނާއިމެދުގައި 

ُتمْ } ٘ٔ...{ِإنَّ الَِّذيَن تَ َوفَّاُىُم اْلَمََلِئَكُة ظَاِلِمي َأنْ ُفِسِهْم قَاُلوا ِفيَم ُكن ْ
 

 ގައި،ޙާލުބޭ ތަކަށް އަނިޔާވެރިވެގެން ތިނަްފސުަހމަކަށަވަރުން އެއުރެންގެ މާނައީ: "
ތިޔަބައިމީހުްނ އުޅުނީ  .ން، އެއުރެންގެ މަުރ ހިއްޕަާވ މީހުްނނަށް ވިދާޅުވާެނތެވެމަލާއިކަތު

 ..."ކޮންގޮތެއްގައިހޭ؟
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އެބަހީ: މުސްލިުމންެގ ޖަމާޢަތާއި އެމީުހންގެ ސަފުގައިހޭ ނުވަތަ މުޝްރިކުންެގ 
 ޖަމާޢަތާއި އެމީުހންގެ ސަފުގައިހެއްޔެވެ؟

ٙٔ ...{ُمْسَتْضَعِفنَي ِف اْْلَْرضِ  قَاُلوا ُكنَّا}...
 

އެއުރެން ދަންނަވާނެތެވެ. ތިމަްނމެންވީ، ބިމުގައި ނިަކމެތިކަން ލިބިެގންީވ މާނައީ: "...
 ..."ބަޔަކު ކަމުގައެވެ

އެބަހީ: އަހަރުމެން )ހަނގުރާމައަށް( ނިުކތީ މަޖުބޫރުކުރެވިގެްނވާ ޙާލުގައިއެވެ. ދެން 
 މަލާއިކަތުން ވިދާޅުވިއެވެ:އެބައިމީހުްނނަށް ރަްއދުދެއްވާ 

ٚٔ ...{َأََلْ َتُكْن َأْرُض اَّللَِّ َواِسَعًة فَ تُ َهاِجُروا ِفيَها}...
 

ެގ ިބްނ هللا  ކުރުމަށް ހިޖުރަތިޔަބައިމީހުން، އެ ިބުމގައި މާނައީ: "...
 ..."ތަނަވަސްވެގެންނުޭވހޭ؟

އެއިރު މަދީނާގައި އެދުވަސްވަރުގައި މަދީނާއި ފިޔަވައި ިހޖުަރއިގެ ބިމެއްނެތެވެ. ައދި 
ޔަހޫދީންގެ ބޮޑު ިތްނ އަވަށްއޮވެއެވެ. އެއީ އެބައިމީހުން އެތަުނން ނެރެލެވުމުގެ ކުިރންނެވެ. 
އަދި އެދުވަސްވަރު މަދީނާއީ ދިރިއުޅެން އެންމެ ދަތިއުނދަގޫ ެއއްބިމެވެ. އަދި ޢަރަބީންވަނީ 

ތަޢާލާ އެބިމަށް  هللاއެބައިމީހުްނނަށް ޢުދުވާނީ ޙަމަލާތައްީދފައެވެ. އެއާއިއެކުވެސް 
 ނަންދެއްވާފައިވަނީ ަތނަވަސްވެގެންވާ ިބންަކމަށެވެ.
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އަދި އެކަލާނގެ ަތއުބާ ސޫރަތުގައި ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. އެއާޔަތަކީ ދުނިޔަީވ 
ލޯބިކުރާ ތަކެއްޗަށް ދަހިވެތިވެ އެތަކެއްޗަށްޓަކައި ހިޖުރަކުރުްނ ދޫކޮށްލާމީހާއާއި ެމދުގައި 

 ވުނު އާޔަތްތަކުގައި ވާއާޔަތެކެވެ.އެންމެ ފަުހން ބާވައިެލއް

ُقْل ِإْن َكاَن آَِبؤُُكْم َوَأبْ َناؤُُكْم َوِإْخَواُنُكْم َوَأْزَواُجُكْم َوَعِشريَُتُكْم َوَأْمَواٌل اقْ تَ َرفْ ُتُموَىا }
ِلِو َوِجَهاٍد ِف َسِبيِلِو َوَِتَارٌَة ََّتَْشْوَن َكَساَدَىا َوَمَساِكُن تَ ْرَضْونَ َها َأَحبَّ ِإَلْيُكْم ِمَن اَّللَِّ َوَرُسو 

ُ ََّل يَ ْهِدي اْلَقْوَم اْلَفاِسِقنيَ  ُ ِبَِْمرِِه َواَّللَّ ٛٔ .{فَ تَ َربَُّصوا َحَّتَّ َيَِْتَ اَّللَّ
 

ވިދާޅުވާށެވެ! ތިޔަބަިއމީހުންެގ މައިްނބަފައިންނާއި، ދަރިންނާއި،  ކަލޭގެާފނުމާނައީ: "
މުދާތަކާއި،  މީހުންނާއި، ތިޔަބަިއީމހުން ހޯދާފައިވާގާތްތިމާގެ ، ންނާއި، އަނިބްނނާއިއަޚު

ޭހ ތިޔަބައިމީުހްނ ހިތްރު ގެއްލުންވެދާނެކަމަްށ ތިޔަބަިއމީހުްނ ިބރުގަންނަ ިވޔަފާރިއާއި،
 ޖިހާދުއާއި، އެކަލާނގެ މަގުގައި ރަސޫލާއެކަލާނގެ  އާއި،هللا  ގެދޮރާއި )މިހުރިހައި ތަކެތި(

އަތުވެއްޖައުމަށް  ގެ އަމުރުފުޅުهللا ބިވެތި ކަމުގައިވާނަމަ،ްނނަށް ލޯތިޔަބައިމީހު ކުރުމަށްވުރެން،
ތެދުމަގެްއ هللا  މީހުންނަށް، ވީފާސިޤުދާނދެން ތިޔަބައިމީުހން ބަލަބަލައި ތިޭބށެވެ! 

 "ނުދައްކަވާނެތެވެ.

صىل اهلل عليه ވާޖިބެއް ދޫކޮށްލައިގެްނ މެނުވީ ފާސިޤަކަށް ނުވާހުއްޓެވެ. އަދި ނަބިއްޔާ 
 ފައިވެއެވެ:ޙަދީޘްކުރައްވާ وسلم

ِكْيَ ٍم ُيِقوُم َبْْيَ َأْظُهِر اْلَأَىا َبِريٌء ِمْن ُكلِّ ُمْسلِ » ٜٔ«ْْشِ
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މާނައީ: "މުޝްރިކުްނގެ ތެރޭގައި ޤާއިމްވެގެން ހުްނނަ ކޮްނމެ މުސްލިމެއްގެ ކިބަިއން 
 ތިމަންކަލޭގެފާުނ ބަީރއަވެގެންވަމެވެ."

 އަދިވެސް ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ:

ُه ِمْثُلهُ َمْن َجاَمَع » َك َوَسَكَن َمَعُه َفإِىَّ ٕٓ«اْْلُْْشِ
 

އަދި އެބައިމީހުްނނާއި އެކީގަިއ ، މާނައީ: "މުޝްރިކުންނާއި އެކީ ަޖމަޢަވެ އެއްބައިވެ
 ދިރިއުޅެފިމީހަކު ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން އޭނާަވނީ އެބައިމީުހން ފަދައިންނެވެ."

ތެރޭގައި ހިމެޭނ  ތަކަކީ މުޙައްމަދީ ޝަރީޢަތުގެ އަޞްލުތަކުގެފަހެ މިކަން
މައްސަލައެކެވެ. އަދި މިއީ ޚިލާފުެވވިގެންވާ މައްސަލަެއއްނޫނެވެ. އަދި ކިއެއްތަ، 
އިޖްމާޢުވެވިގެންވާ ަމއްސަލައެކެވެ. އަދި އޭނާގެ އަހުލުންެގ ޙިމާރަށްވުރެ މަގުފުރެދުން 

މަކު ބޮޑުވެގެންވާ މީހަުކ މެނުީވ މިަކމުގައި ޚިލާފުވެ ދެބަްސނުވާހުއްޓެވެ. އެހެެނއްކަ
މުޝްރިކުންނާއި މަްސހުނިވެ، އަދި އެީމހުްނގެ ތެރޭގައި ޤާއިމްެވހަދައިފި މީހުްނނަްށ މިފަދަ 
މަގުފުރެދުންތަކުން ޢުޤޫބާތްދެއްވެއެވެ. ހިތްތައް މަގުފުރެދިގެން ދިޔުމާއި، މަުގއޮޅުވާލާ 

 آنني ގެ ޙަޟްރަުތން ރައްކާތެރިކަމަށް އެދެމެވެ.هللا ފިތުނަތަކުން އަހަރުެމން 
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